
 

 (WNYCOSH) مركز عمال مجلس نیویورك الغربي للسالمة والصحة المھنیة
اعرف حقوقك 

 Main Street • Suite 438 • Buffalo, NY 14214 • WNYCOSH.ORG • (716) 833-5416 2495

لحد األدنى لألجر 
14.20 دوالًرا/الساعة 

یحصل العاملون في المزارع على حد أدنى لألجر قدره 
14.20 دوالًرا/ساعة، تماشًیا مع "اتفاقیة العمل الزراعي" 

والتي تحدد كیفیة كسب األجور وظروف العمل

موظفو البقشیش 

تبلغ أجورھم 9.45 دوالًرا/ساعة بحد أدنى مع ■
الحصول على 4.75 دوالًرا على األقل كبقشیش أو 

یتم دفعھا من قبل صاحب العمل 
ویزید مقدار البقشیش الذي یتم تحصیلھ أو الذي یتم ■

دفعھ من قبل صاحب العمل مع الحد األدنى لألجر 
ویتمتع موظفو البقشیش بقواعد العمل اإلضافي ■
قد ال یحصل الموظفون الذین یعتمدون على البقشیش ■

أو المكافآت  على البقشیش الذي یطلبونھ أو یرغبون 
فیھ إما بشكٍل مباشر أو غير مباشر من قبل صاحب 

العمل أو من ینوب عن صاحب العمل

جدول الحد األدنى لألجور*

العام 

 2024
 2025

الحد األدنى لألجر/الساعة 

12.50 دوالًرا 
15.75 دوالًرا

*خارج مدینة نیویورك

حقوق العمال المؤقتین 
العمال املؤقتون لهم الحق في ما يلي: 

عدم التمییز من قبل كلٍّ من الوكالة التي یستخدمونھا وصاحب العمل المضیف •
تزویدھم بتدریب سالمة مماثل أو مكافئ للموظفین غیر المؤقتین لدى صاحب العمل المضیف •
الحد األدنى لألجور•

الحق في مكان عمل آمن وصحي 
لدیك الحق بموجب قوانین السالمة والصحة األمریكیة في:

التدریب من خالل لغة تفھمھا •
مكان عمل آمن وخالي من المخاطر المعترف بھا •
رفع المخاوف المتعلقة بالصحة والسالمة إلى المشرف •
تقدیم شكوى إلى إدارة السالمة والصحة المھنیة •

(OSHA) حول الظروف غیر اآلمنة أو غیر الصحیة 
رفض القیام بمھمة خاصة بالعمل تعتقد بشكٍل معقول أنھا •

قد تعرضك لخطٍر فوري 
معرفة المخاطر الموجودة في مكان عملك•

عدم التعرض للتمییز (الطرد من العمل، أو التكلیف بوظیفة •
ردیئة، وما إلى ذلك) جراء اإلبالغ عن مخاطر السالمة 

(حمایة المبلغین) 
الوصول إلى سجالت الفحوصات الطبیة واالختبارات التي •

ترصد بیئة العمل لدیك للكشف عن المواد الخطرة 
الوصول إلى المعلومات الخاصة باإلصابات واألمراض •

التي تحدث في مكان عملك

Arabic



 

وقت العمل اإلضافي 
ا  یحق لمعظم العمال الحصول على أجٍر یعادل 1/2 1 مرة من األجر الثابت لكل ساعة عمل زائدة على 40 ساعة المقررة أسبوعّیً

ھناك استثناءات للعمل اإلضافي من أجل:

عمال الزراعة ■
املوظفون التنفيذيون: ھم الموظفون المنوط بھم ■

التوظیف/التسریح والذین یوجھون عمل اثنین أو أكثر من 
الموظفین بشكٍل منتظم 

املوظفون املحترفون:  ھم الموظفون الذین لدیھم درجة ■
وظیفیة بمدة 4 سنوات أو من یتمیز عملھم باإلبداع

املوظفون اإلداريون:  ھم الموظفون الذین لدیھم حریة ■
التصرف وحكم مستقل أو لدیھم في الغالب عمل مكتبي/ 
عمل میداني غیر یدوي یرتبط مباشرة بسیاسات اإلدارة

فترات الدفع 

یجب أن یتم الدفع لمعظم العمال مقابل عملھم في غضون 
7 أیام من الفترة التي عملوا فیھا

الحق في عدم التعرض للتمییز 

یحمي الباب السابع (VII) وقسم حقوق اإلنسان بوالیة نیویورك 
الموظفین من التعرض للتمییز.

المجموعات المحمیة من التمییز

العرق -
اللون -
المنشأ الوطني -
الدین -
النوع -
اإلعاقة -
المیل الجنسي-

الحالة العسكریة -
الخصائص الجینیة المؤھلة -
الحالة العائلیة -
الحالة الزوجیة -
حالة ضحایا العنف العائلي-

الحمل -
األنشطة السیاسیة (خارج العمل) -
األنشطة الترفیھیة (خارج العمل) -
عضویة االتحاد-

حمایة المبلغین 
من غیر القانوني معاقبة الموظف أو طرده من العمل على إثر تقدیمھ شكوى إلى أي جھة حكومیة 

ال یحق لصاحب العمل أن یعاقب الموظفین على إبالغھم عن صاحب عمل لجھة حكومیة بحسن نیة 

قد يكون صاحب العمل مسؤواًل عن التصرفات االنتقامية الخاصة بـ:

الطرد من العمل/التسریح -
اإلدراج على القائمة السوداء -
تخفیض الدرجة الوظیفیة -
حرمان من العمل اإلضافي/الترقیة-

عدم التوظیف/إعادة التوظیف -
التخویف -
التھدید -
تقلیل األجر-

تقلیل الساعات -
التأدیب -
الحرمان من المزایا -
إعادة االنتداب التي تؤثر على فرص الترقیة-

الحق في تعویض العمال 
إذا أُصبت في العمل: 

یحق لك الحصول على تأمین تعویض العمال، حتى إذا كنت تحصل على المستحقات "غیر المدرجة في السجالت المالیة الرسمیة" أو "غیر المعلنة" ■
یجب علیك إکمال استمارة الموظف أو نموذج C-3 لدى صاحب العمل أو یمکنك الحصول علی المساعدة من خالل الخط الساخن لمركز عمال ■
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